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NAUČTE SE 
ANGLICKY
s rodilými Američany
Propojujeme ty, kteří se chtějí angličtinu 
naučit, s těmi, kteří ji umí naučit nejlépe

teheso.com



Online angličtina pro firmy. 
Vedená americkými odborníky.

Váš soukromý americký učitel nebyl nikdy blíže.

Aprobovaní američtí pedagogové
Našimi vyučujícími jsou zkušení američtí učitelé, držitelé 
magisterského nebo bakalářského titulu v oblasti jazykového 
vzdělávání, certifikátu TESOL, TEFL nebo jiné, Spojenými státy 
americkými vydané, akreditované licence. Jsou specialisty na
vzdělávání osob, které nepocházejí z anglicky mluvících zemí. 
Pomocí základních vizuálně pohybových gest, mimiky a obrázků 
efektivně komunikují i s naprostými začátečníky.

T-Chat
Propojení studentů a lektorů už nemůže být jednodušší. 
Přímo z našich stránek mohou studenti vstoupit do virtuální třídy, 
kde na ně čeká jejich oblíbený lektor a spousta interaktivního 
materiálu. 
Před první lekcí s lektorem se o vás postaráme a s naší technologií 
osobně seznámíme.

Unikátní Metodika
Názorná a zábavná forma výuky se v paměti uchovává nejdéle. K výuce využíváme metodu 
TPR (Total Physical Response), která imituje přirozený proces učení mateřského jazyka. Studenti 
napodobují a opakují, co lektor dělá a říká, a učí se tak významům slov přirozenou formou, bez 
jejich překládání. V hodinách se využívá obrázků, mimiky, gest a dalších názorných příkladů.  
Lekce jsou postaveny tak, aby podporovaly a rozvíjely vnitřní motivaci studentů.

Umíme to 
i s naprostými 
začátečníky.

Bez stresu 
a v pohodě.

Máme inovativní 
technologii pro 

stabilní a interaktivní 
spojení.

Používáme 
unikátní metodiku 

s originálním 
výukovým obsahem.

SARAH
Portland, Oregon, USA

Bakalář v oboru 
předškolní

pedagogika a učitelství 
pro 1. st. ZŠ

DINA
Chicago, Illinois, USA

Bakalář v oboru 
Anglistika  

a Amerikanistika

KIERSTEN
Los Angeles, 

California, USA
Bakalář v oboru 

Pedagogika 
předškolního věku

KIM
Niagara Falls, New 

York, USA
Držitelka certifikátu 

TESOL opravňujícího 
k výuce angličtiny 

osob nepocházejících 
z anglicky mluvících 

zemí

CLINTON
Whittier, California, 

USA
Držitel certifikátu 

TESOL opravňujícího 
k výuce angličtiny 

osob nepocházejících 
z anglicky mluvících 

zemí

TRISTA
Mandan, North 

Dakota, USA
Magistr v oboru 
mezinárodního 

vzdělávání

MICHELLE
Sarasota, Florida, USA
Magistr v oboru výuka 

angličtiny
osob nepocházejících 
z anglicky mluvících 

zemí

CAROLYN
Lancaster, 

Pennsylvania, USA
Bakalář v oboru 

učitelství 
anglického jazyka pro 

ZŠ a SŠ

CHARLOTTE
Herndon, Virginia, USA

Magistr v oboru 
předškolní 

pedagogika a učitelství 
pro 1. a 2. st ZŠ

VERONICA
Washington, D.C., USA

Magistr v oboru 
předškolní pedagogika 
a učitelství pro 1. a 2. 

st ZŠ

JSME TEHESO

LEKTOŘI

PROČ STUDOVAT S TEHESO


